
 
 
ที่ นร ๑๐๐๓/๒๗๙                 ส ำนักงำน ก.พ.    

 ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

   ๒๓ มิถุนำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอแจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรสอนงำนเพื่อกำรเปลี่ยนแปลง 
และกำรเป็นผู้น ำที่เป็นแบบอย่ำง โดยกำรโค้ช (Coaching) และกำรเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) รุ่นที่ ๓ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน หัวหน้ำส่วนรำชกำร (ตำมเอกสำรแนบ) 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๓/๒๖๒ ลงวันที่ ๗ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ 
                    ๒. ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ รุ่นที่ ๓ 

๓. ข้อปฏิบัติส ำหรับผู้เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “กำรสอนงำน 
เพื่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำรเป็นผู้น ำที่ เป็นแบบอย่ำง โดยกำรโค้ช (Coaching) และกำรเป็นพี่ เลี้ยง 
(Mentoring)” รุ่นที่  ๓ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งก ำหนดจัดข้ึนในวันที่  ๒๙ – ๓๐ มิถุนำยน  
และ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM) โดยเชิญข้ำรำชกำร 
ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ผู้สอนงำนหรือพี่เลี้ยงที่แจ้งช่ือไว้ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/๑๐๔ ลงวันที่  
๑๗ มีนำคม ๒๕๖๓ เข้ำร่วมกิจกรรม ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  ส ำนักงำน ก.พ. ขอแจ้งรำยช่ือข้ำรำชกำรผู้มีสิทธิเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ  
ตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย ๑ เพื่อโปรดพิจำรณำอนุญำตให้ ข้ำรำชกำรเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ  
ตำมก ำหนดกำรดังสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ และขอได้โปรดแจ้งให้ข้ำรำชกำรดังกล่ำวเข้ำร่วมกลุ่มไลน์กำรประชุม 
เชิงปฏิบัติกำรฯ ผ่ำน QR Code ภำยในวันที่  ๒๔ มิถุนำยน ๒๕๖๔ เพื่อเตรียมตัวก่อนเริ่มกิจกรรมต่อไป 
รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๓ ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ ส ำนักงำน ก.พ. จะเป็น
ผู้รับผิดชอบ  

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุญำตให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
เชิงปฏิบัติกำรฯ ดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

                                                                                    

    (นำงสำวอลินี  ธนะวัฒน์สัจจะเสรี) 
                       ผู้อ ำนวยกำรศูนย์นักบริหำรระดับสูง 
                                                  ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

 
ศูนย์นักบรหิำรระดบัสงู  
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๘๙  หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๔๖ 

โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๓๔ หรอื ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๓๖ 

ด่วนที่สุด 



ล ำดับ เรียน

๑ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

๒ อธิบดีกรมชลประทาน

๓ อธิบดีกรมสรรพสามิต

๔ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

รำยช่ือส่วนรำชกำรท่ีมีสิทธิตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๐๓/๒๖๒ ลงวันท่ี ๗ มิถุนำยน ๒๕๖๔

หน้าท่ี 1 จาก 1



 
 
ที่ นร ๑๐๐๓/๒๗๘                 ส ำนักงำน ก.พ.    

 ถนนติวำนนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 

   ๒๓ มิถุนำยน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอแจ้งรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรสอนงำนเพื่อกำรเปลี่ยนแปลง 
และกำรเป็นผู้น ำที่เป็นแบบอย่ำง โดยกำรโค้ช (Coaching) และกำรเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) รุ่นที่ ๓ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เรียน หัวหน้ำส่วนรำชกำร (ตำมเอกสำรแนบ) 

อ้ำงถึง  หนังสือส ำนักงำน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๓/๒๖๓ ลงวันที่ ๗ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ 
                    ๒. ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ รุ่นที่ ๓ 

๓. ข้อปฏิบัติส ำหรับผู้เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ 

 ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง ขอเชิญเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร “กำรสอนงำน 
เพื่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำรเป็นผู้น ำที่ เป็นแบบอย่ำง โดยกำรโค้ช (Coaching) และกำรเป็นพี่ เลี้ยง 
(Mentoring)” รุ่นที่  ๓ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งก ำหนดจัดข้ึนในวันที่  ๒๙ – ๓๐ มิถุนำยน  
และ ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM) โดยเชิญข้ำรำชกำร 
ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ผู้สอนงำนหรือพี่เลี้ยงที่แจ้งช่ือไว้ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๓/๑๐๔ ลงวันที่  
๑๗ มีนำคม ๒๕๖๓ เข้ำร่วมกิจกรรม ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 

  ส ำนักงำน ก.พ. ขอแจ้งรำยช่ือข้ำรำชกำรผู้มีสิทธิเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ  
ตำมสิ่ งที่ส่งมำด้วย ๑ เพื่อโปรดพิจำรณำอนุญำตให้ ข้ำรำชกำรเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ  
ตำมก ำหนดกำรดังสิ่งที่ส่งมำด้วย ๒ และขอได้โปรดแจ้งให้ข้ำรำชกำรดังกล่ำวเข้ำร่วมกลุ่มไลน์กำรประชุม 
เชิงปฏิบัติกำรฯ ผ่ำน QR Code ภำยในวันที่  ๒๔ มิถุนำยน ๒๕๖๔ เพื่อเตรียมตัวก่อนเริ่มกิจกรรมต่อไป 
รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย ๓ ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยในประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ ส ำนักงำน ก.พ. จะเป็น
ผู้รับผิดชอบ  

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุญำตให้ข้ำรำชกำรในสังกัดของท่ำนเข้ำร่วมกำรประชุม 
เชิงปฏิบัติกำรฯ ดังกล่ำวด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

 ขอแสดงควำมนับถือ 

                                                                            
 

    (นำงสำวอลินี  ธนะวัฒน์สัจจะเสรี) 
                       ผู้อ ำนวยกำรศูนย์นักบริหำรระดับสูง 
                                                  ปฏิบัติรำชกำรแทนเลขำธิกำร ก.พ. 

 
ศูนยน์ักบรหิำรระดบัสงู  
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๖๘๙  หรือ ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐ ต่อ ๖๙๔๖ 

โทรสำร ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๓๔ หรอื ๐ ๒๕๔๗ ๑๗๓๖ 

ด่วนที่สุด 



ล ำดับ เรียน

1 อธิบดีกรมทรัพยากรน ้าบาดาล

2 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

3 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

4 ปลัดกระทรวงยุติธรรม

5 อธิบดีกรมการข้าว

6 อธิบดีกรมสุขภาพจิต

7 เลขาธิการส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน

8 อธิบดีกรมทรัพยากรน ้า

9 อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

10 ปลัดกระทรวง การ อุดมศึกษา  วิทยา ศาสตร์  วิจัยและ นวัตกรรม 

11 อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

12 อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

13 ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

14 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

15 อธิบดีกรมราชทัณฑ์

รำยช่ือส่วนรำชกำรท่ีมีสิทธิตำมหนังสือส ำนักงำน ก.พ. ด่วนท่ีสุด ท่ี นร ๑๐๐๓/๒๖๓ ลงวันท่ี ๗ มิถุนำยน ๒๕๖๔

หน้าท่ี 1 จาก 1



ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ช่ือส่วนรำชกำร / หน่วยงำน

1 นางสาวอัคปศร  อัคราช นักธรณีวิทยาช านาญการพิเศษ กรมทรัพยากรน  าบาดาล

2 นายสว่าง  จอมวุฒิ ผู้เช่ียวชาญด้านส ารวจและท าแผนท่ีภาพถ่าย กรมชลประทาน

3 นายโยคิน  รวยพงษ์ นักวิชาการแผนท่ีภาพถ่ายช านาญการพิเศษ กรมชลประทาน

4 นางสายวรุฬ  จดูรกิตตินันท์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

5 นายนภมณฑล  สิบหม่ืนเป่ียม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารการเปล่ียนแปลง
และพัฒนาระบบงาน

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

6 นายพัฒนพงศ์   คงศักด์ิ นิติกร ช านาญการ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

7 นายพิสุทธิ  เกื อฉิม นิติกรช านาญการพิเศษ ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

8 นางกัลย์ฐิตา  สวงโท นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ กรมการข้าว

9 นายฉัตรมงคล  ฉ่ ามาก นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการ กรมสุขภาพจิต

10 นางสุจิรา  เนาวรัตน์ นักสังคมสงเคราะห์เช่ียวชาญ กรมสุขภาพจิต

11 นายธนนท์  วีรธนนท์ ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารท่ัวไป 
ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน

12 นางเบญจวรรณ  ดวงใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน

13 นางสาวโชติมา  หนูพริก นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน

14 ดร.สามารถ  รัตนสาคร นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน

15 นายศักด์ิสิทธ์ิ  แจ้งไพศาล ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมปฏิบัติการ
ส านักพัฒนาแหล่งน  า

กรมทรัพยากรน  า

16 นายเจษฎา  ถาวรศักด์ิ นักวิชาการอุตสาหกรรมช านาญการพิเศษ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

17 นางสาวประภาพริษฐ์  ช่ าชอง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิชาการภาษี กรมสรรพสามิต 

18 นายบัญชร   ส่งสัมพันธ์ ผู้อ านวยการส านักงานสรรพสามิตพื นท่ี
กรุงเทพมหานคร ๓

กรมสรรพสามิต 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑

รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรสอนงำนเพ่ือกำรเปล่ียนแปลงและกำรเป็นผู้น ำท่ีเป็นแบบอย่ำง 
โดยกำรโค้ช (Coaching) และกำรเป็นพ่ีเล้ียง (Mentoring) รุ่นท่ี ๓ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันท่ี ๒๙ – ๓๐ มิถุนำยน และวันท่ี ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๔
ในรูปแบบออนไลน์ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM)

หน้าท่ี 1 จาก 2



ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ช่ือส่วนรำชกำร / หน่วยงำน

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑

รำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรสอนงำนเพ่ือกำรเปล่ียนแปลงและกำรเป็นผู้น ำท่ีเป็นแบบอย่ำง 
โดยกำรโค้ช (Coaching) และกำรเป็นพ่ีเล้ียง (Mentoring) รุ่นท่ี ๓ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันท่ี ๒๙ – ๓๐ มิถุนำยน และวันท่ี ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๔
ในรูปแบบออนไลน์ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM)

19 นางวรรณศิริ  ช่วงไชยยะ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ กรมสรรพสามิต 

20 นายชาญ วิทย์   ตรีเดช นักวิเคราะห์ นโยบาย และ แผนช านาญการพิเศษ ส านักงานปลัดกระทรวง การ อุดมศึกษา  
วิทยา ศาสตร์  วิจัยและ นวัตกรรม 

21 นายกวิน  สายประเสริฐกิจ วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ กรมทางหลวงชนบท

22 นายปรีชา  โสภารัตน์ ผู้อ านวยการกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมทางหลวงชนบท

23 นายโอฬาร  เวียงวีระ วิศวกรโยธาช านาญการพิเศษ กรมทางหลวงชนบท

24 นายจักรกฤช  ตั งใจตรง ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านวิศวกรรมยานยนต์ กรมการขนส่งทางบก

25 นางสาวชิดใจ  ปราเหนือ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม

26 นายสุขุม  ธรรมประทีป นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรมการพัฒนาชุมชน

27 นายอ าเภอ  มาพวง นักวิเทศสัมพันธ์ช านาญการ กรมการพัฒนาชุมชน

28 นางกันต์สินี  สุชามาลาวงษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมช านาญการพิเศษ ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

29 นางสาวน่ิมนวล  เลาหสุขไพศาล หัวหน้ากลุ่มทะเบียนผลิตภัณฑ์
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

30 นายศร  ธิติธรรมพฤกษ์ ผู้บัญชาการเรือนจ าอ าเภอสีคิ ว กรมราชทัณฑ์
หมำยเหตุ.- ส ำนักงำน ก.พ. จะแจ้งวิธีกำรเข้ำร่วมประชุมผ่ำนระบบ ZOOM ทำงกลุ่มไลน์ของผู้เข้ำร่วมประชุม

หน้าท่ี 2 จาก 2



 
 

ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร กำรสอนงำนเพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงและกำรเป็นผู้น ำท่ีเป็นแบบอย่ำง  
โดยกำรโค้ช (Coaching) และกำรเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring) รุ่นท่ี ๓ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วันท่ี ๒๙ – ๓๐ มิถุนำยน และวันท่ี ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 
ในรูปแบบออนไลน์ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM) 

----------------------------------------- 
วันท่ี ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๔  

เวลำ รำยละเอียด 
๐๘.๓๐ น. เปิดระบบ ZOOM และลงทะเบียน 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. แนวความคิดด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของหัวหน้างานและมิติในการวิเคราะห์ตัวตน 
และการเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือประเมินบุคลิกภาพ 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. หลักพื้นฐานและความส าคัญของการโค้ชเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพในการท างาน  

(Performance Coaching) 
๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. เทคนิค วิธีการ และกระบวนการโค้ชโดยใช้ GROW Model และเทคนิคการโค้ชเชิงบวก 

เพื่อศักยภาพของบุคคลสูผ่ลลัพธ์ขององค์กร (Appreciative Inquiry Coaching) 
วันท่ี ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๔ 

เวลำ รำยละเอียด 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ทักษะทีส่ าคัญของการโค้ช และกจิกรรมกลุม่ย่อย 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ทักษะส าหรบั “ผู้ให้ Feedback หรือ Feedback Giver” และการเรียนรู้ทกัษะการฝึกโค้ช 

ในรูปแบบ TRIAD 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การจัดท าแผนพฒันาสมรรถนะผูส้อนงาน และการวางแผนเพื่อพัฒนาทกัษะการโค้ช 

 

วันท่ี ๓๐ กรกฎำคม ๒๕๖๔  
เวลำ รำยละเอียด 

๐๙.๐๐ – ๑๕.๔๕ น. การแบ่งปันประสบการณ์การโค้ช (Sharing) และ Learning Reflection และกจิกรรมกลุ่มยอ่ย 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๕.๔๕ - ๑๖.๐๐ น. พิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัตกิารฯ 

หมำยเหตุ.- 
  (๑) ก าหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
  (๒) วิทยากรจากส านักงาน ก.พ. ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานส าหรับโค้ชมืออาชีพในระดับ Approved Coach  
       Specific Training Hours (ACSTH) จาก สหพันธ์โค้ชนานาชาติ  
  (๓) พักย่อยระหว่างการอบรม เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 

สิ่งทีส่่งมาด้วย ๒ 



 สิ่งทีส่่งมาด้วย ๓ 
 

ข้อปฏิบัติส ำหรับผู้เข้ำร่วมกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร 
หลักสูตร กำรสอนงำนเพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงและกำรเป็นผู้น ำท่ีเป็นแบบอย่ำง 

โดยกำรโค้ช (Coaching) และกำรเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentoring) รุ่นท่ี ๓ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

ที ่ กิจกรรม วัน เดือน ป ี หมำยเหตุ 
๑ เข้าร่วมกลุ่มไลน์ “COACHING 3-64 by 

OCSC” ผ่าน QR Code 

ภายในวันที ่
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 

 
 

 

๒ ลงทะเบยีนเพื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง (Pre-work) 
ก่อนการประชุมเชิงปฏบิัติการฯ ผ่าน 
Learning Space ของส านักงาน ก.พ. 

http://learn.ocsc.go.th 
(เม่ือลงทะเบยีนเรียบร้อยแล้ว ขอให้แจง้

กลับมายงักลุ่มไลน์ เจา้หน้าที่จะเพิ่มรายชื่อ
ของท่านเข้าสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง) 

๓ ชี้แจงการใช้งาน Learning Space  
ของส านักงาน ก.พ. ผา่นกลุ่มไลน์ 

ภายในวันที ่
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

กลุ่มไลน์ “COACHING 3-64 by OCSC” 

๔ ด าเนินการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Pre-work)  
ผ่าน Learning Space ก่อนการประชุม 
เชิงปฏิบตัิการฯ 

ให้แลว้เสรจ็ภายในวันที ่
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

http://learn.ocsc.go.th 
หัวขอ้ “หลักสตูรการสอนงาน” 
หัวขอ้ย่อย “การสอนงานเพื่อการเปลีย่นแปลง
และการเป็นผู้น าทีเ่ป็นแบบอยา่ง โดยการโคช้ 
(Coaching) และการเป็นพี่เลีย้ง (Mentoring)” 
กดเลอืก “Coaching & Mentoring รุ่นที่ 3” 

๕ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบตัิการฯ วันที่ ๒๙ –  ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๔ 

ส านักงาน ก.พ. จะแจ้งวิธีการเข้าอบรม 
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางกลุ่มไลน์ 
“COACHING 3-64 by OCSC” 

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม
๒๕๖๔ 

 

http://learn.ocsc.go.th/

